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  140-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:09(  ؟.منه المحرم و الجائز ھو ما و ؟.صورته ھي ما و ؟). تعجل و ضع: (  الفقھاء قول عن سئل - 1

  ) 00:01:09(  ؟). القضاء لفصل كرسيه نصب وقد هللا جاء وقد(  معنى ما - 2

  ) 00:02:34) . (  @ تملقوا(  حديث يصح ھل - 3

  ) 00:03:15(  ؟.J أم)  النار في الكعبين تحت ما: (  الحديث ھذا يشمله الكعبين تحت البنطلون إرسال ھل - 4

  ) 00:04:47(  ؟.إسNمية غير يجعلھا اMفغانية البNد في اMحزاب وجود ھل - 5

  ) 00:08:36(  ؟.ھريرة أبي عن معبد بن علي رواية تصح ھل - 6

  ) 00:09:31. (  الصNة تارك في مناقشة - 7

  ) 00:10:09(  ؟.صحيح الصNة تارك كفر على)  فإخوانكم الصNة وأقاموا تابوا فإن: (  باTية اJستدJل ھل - 8

  ) 00:16:47(  ؟.... ). الصNة ترك لمن اZسNم في حظ J(  الخطاب بن عمر حديث عن الجواب ھو ما - 9

  ) 00:29:19(  ؟.صحيح..... )  العباد على هللا فرضھن صلوات خمس( ..  حديث ھل -  10

  ) 00:30:10(  ؟.تكاسN الفجر صNة يؤخر من حكم ما -  11

  ) 00:37:30. (  التلفزيون حرمة على الشيخ كNم -  12

  ) 00:51:54(  ؟.اJختبار Mجل الصNة يؤخر أن للطالب يجوز ھل -  13

  ) 00:53:20(  ؟.ساعة بعد إJ يصل ولم نام ثم الشمس شروق بعد استيقظ من حكم ما -  14

  ) 00:54:33(  ؟.وضروري اختياري إلى الصNة وقت لتقسيمھم الفقھاء دليل عن سئل -  15

  ) 00:58:40(  ؟.الحول حوJن قبل يزكيه المال وارث ھل -  16

 ) 01:02:20(  ؟.الزكاة إخراج وليه على يجب فھل الحول عليه وحال النصاب لغوب ماJً  الطفل ورث إذا -  17

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  ."ضع وتعجل " أستاذنا بالنسبة للبيع املشهور عند الفقهاء : احلليب 

  .ضع وتعجل  :الشيخ 



  . صيل فيه ما هي صورته ؟ وما هو احملرم واجلائز إن كان هناك جائزا أو حمرما منه يعين التف: احلليب 

الصورة املباحة رجل مدين وليس ميسورا بوفاء ما عليه من الدين وغرميه يالحقه ، هنا يرد هذا الذي  :الشيخ 

  .  "وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته " مسيته قاعدة وهو حديث ؛ 

ك حىت أحدد ممكن حتدد سؤال :الشيخ  )...وقد جاء اهللا وقد نصب كرسيه ( : بالنسبة لقوله   :السائل 

  .اجلواب 

  بالنسبة للمجيء ما فيها إشكال وقد جاء اهللا ؟ :السائل 

  .قد نصب كرسيه لفصل القضاء  :السائل هذا الذي شو إذا بقي ؟  :الشيخ 

نعم هذا جاء يف بعض األحاديث لكن احلقيقة أنا ما أستحضر اآلن إذا كان ذلك من األحاديث الثابتة  :الشيخ 

الم ؛ فإذا ما يف عندي جواب واضح اآلن ، مادام األوىل ما فيها إشكال فاألخرى حتتاج عن الرسول عليه الس

  .إىل مراجعة 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .يف حبر العلم يا أستاذنا  :  هذه ختويفة ثانية وكأنه عم يصطاد يف البحر يعين ،  احلليب  :الشيخ 

  ال يصح ، هل هو جاء باحلديث ؟ :الشيخ وما معناه ؟ هل يصح  )تملقوا هللا ( كذلك احلديث   :السائل 

  .نعم  :السائل 

  .أرين  :الشيخ 

  .ويف احلديث متلقوا هللا  :السائل 

آه ، ال يصح ؛ هذا الظاهر يف غريب األحاديث واملعىن واضح يعين املقصود بالتملق يعين التواضع أي  :الشيخ 

  .نعم ؛ لكن ما هو ثابت  

  ى الكعبني ففي النار هل يشمل ذلك البنطال والسراويل إذا كان البد من لبس البنطال ؟ما زاد عل: سائل آخر 

حتتاج إىل استدراك آخر والظاهر يطلع مين مو منك ، أنا أردت أن أقول لو غريك قاهلا ما أليس اسم  :الشيخ 

  .موصول ، وليس هو اسم يفيد العموم والشمول 

  .عض اإلخوة عن بعض أهل العلم أم يستثنون البنطال والسراويل هذا الذي عندي لكن نقل يل ب :السائل 

التشبه :  ما شاء اهللا ، الذي استثنوه أحق باإلبقاء من غريه ألنه جيمع مصيبتني بل ثالث مصائب  :الشيخ 

  بالكفار ، ولبس ما جيسم العورة ، وإطالة الثوب إىل ما حتت الكعبني ؛ فمن أين جاء هذا االستثناء ؟ 

  ما الدليل عليه ؟  :ائل الس



  .ال ، هذا خالف األدلة وليس خالف الدليل  :الشيخ 

  .. لو مسحت يا شيخ سؤال بالنسبة للعلماء املعاصرين بالنسبة للحرب يف أفغانستان يعين أباح  :السائل 

  أباح ماذا ؟  :الشيخ 

  يعين قال إن هذا اجلهاد الزم وفرض عني فما اجلواب على ذلك ؟  :السائل 

  .خذ اجلواب من التسجيل من عند أبو أمحد وتسجيل مفصل وهو بإجياز كما مسعت  :الشيخ 

  .أنا بقصد أن هناك عدة أحزاب وعدة مجاعات يعين هذا يف نفس أفغانستان  :السائل 

  .ما جئت بشيء جديد ، ما جئت بشيء جديد مل يرد عليه يف التسجيل الذي عند صاحبك ، لكن  :الشيخ 

  .كل ما خيطر يف البال إن شاء اهللا تقريبا موجود يف الشريط هذا :  احلليب 

أي نعم ؛ لكن من أجل يطمئن بالك وخاطرك كما أجبتك بإجياز عن احلكم ، أصل احلكم أنه كما  :الشيخ 

مسعت أنه فرض عني كذلك أجيبك بإجياز وجود هذه األحزاب يف تلك البالد بداهة ال خيرج تلك البالد عن  

  .د إسالمية فإن كنت ترى خالف ذلك نسمع منك وإال امض يف راحة بالك كوا بال

  .التفرق هذا  :السائل 

  ال ، اهللا يهديك ال ختسر يل كالمي    :الشيخ 

  .عفوا  :السائل 

آه ، هذه األحزاب وجودها يف تلك البالد ال خيرجها عن كوا بالد إسالمية ، أنا اآلن غريت شيء   :الشيخ 

 املناقشة ألنك لست مناقشا وإال كنت بقول لك سؤال وجواب ، وجود هذه األحزاب يف تلك من أسلويب يف

  البالد هل خيرجها هذه البالد عن كوا بالد إسالمية ؟ حينئذ ال مناص لك من اجلواب مبا أجبت اآلن ، صح ؟ 

  . نعم  :السائل 

ين تقريرا أن ذلك ال خيرجها عن كوا بالد كويس هذا الذي أردته حينما قلت بالعبارة األوىل ، يع  :الشيخ 

إسالمية ؛ اآلن إذا األمر كذلك فال جيوز لنا معشر املسلمني يف كل بالد اإلسالم أن ندع تلك البالد لقمة سائغة 

  للكفار ؛ فهمتين ؟ 

  .نعم  :السائل 

  .وكفى  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك   :الشيخ 



  بد عن أيب هريرة ، ما مدى صحته ؟ علي بن مع :السائل 

  .علي بن معبد يعين مثل البخاري عن أيب هريرة ، علي بن معبد ليس تابعيا ، مش هكذا تذكر  :الشيخ 

  .هذا مؤلف كتاب متأخر له كتاب : احلليب 

  .ميكن روى عن علي بن معبد عن أيب هريرة  :الشيخ 

  .  "  ...عن علي بن معبد عن أيب هريرة حديث الصور وروي " القرطيب يذكر يف كتاب التذكرة  :السائل 

إذا يكون خطأ مطبعي روى علي بن معبد عن أيب هريرة ، علي بن معبد ليس تابعيا وإمنا هو من  :الشيخ 

  .املؤلفني  

ويقولون أيضا بالكتاب والسنة وقول الصحابة  ...شيخنا بتعرف بعض العلماء يكفر تارك الصالة  :الشيخ 

لصحيح ، والسامع هلذا الكالم يظن أن املسألة هكذا فعال ؛ فنرجوا حفظكم اهللا توضيح وتفصيل اجلواب والنظر ا

فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا (( ؛ أوال يقولون القرآن ، يستدلون باآلية اليت يف سورة التوبة آية إحدى عشر 

  ،))الزكاة فإخوانكم في الدين 

م إن مل يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم ، واألخوة ال تنفي باملعاصي وإن عظمت يقولون مفهوم اآلية يدل على أ

ولكن تنتفي عند اخلروج عن اإلسالم ؛ ما مدى صحة هذا االستدالل ذه اآلية ؟ وال خيفاكم أن السياق 

  يتحدث عن املشركني ؟

كانت األخوة املنفية هنا بسبب   أن األخوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة ؛ فإذا: جوايب من ناحيتني  :الشيخ 

ترك ما فرض اهللا هي األخوة العامة فكالمهم صحيح ؛ لكن هذا ليس عليه دليل يلزم املخالفني هلذا الرأي بقوهلم 

الحتمال أن تكون األخوة املنفية هي األخوة اخلاصة ، وهذا البد هلم من أن يتبنوه هذه احلجة القوية ألم 

وتارك الزكاة من حيث إن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بالنسبة لتارك يفرقون بني تارك الصالة 

الصالة ، وقد ذكر مع ترك الصالة ترك الزكاة فما كان جوام ، هذا جواب جديل لكنه صحيح وقد قدمنا 

  . اجلواب العلمي فما كان جوام عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصالة 

  . هذا إلزام هلم  :السائل 

  . لكن سبق اجلواب  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  هل تضيفوا شيئا آخر على اآلية ؟ :السائل 



  .بالنسبة لآلية ما عندي شيء  :الشيخ 

إذا فقد شيء ، إذا فقدت أال يقال إنه رتب تلك األعمال على التوبة اليت هي توبة اإلسالم وبالتايل : احلليب 

  .هذه التوبة فاألعمال األخرى ال مثرة هلا ، يعين الكالم عن التوبة وتلك تفعل التوبة 

  .السياق عن املشركني  :السائل 

  .مش واضح كالمك   :الشيخ 

صدر  ، الكالم عن املشركني هو ))فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم (( يعين اآلن  : احلليب 

فإخوانكم في الدين (( البحث عن التوبة ، توبة اإلسالم ، الدخول يف اإلسالم ، وبالتايل رتب تلك األمور ؛ 

، فال يستلزم أن تكون بسبب إقامة الصالة وإيتاء الزكاة إمنا بسبب التوبة اليت دخلوا فيها ، وإقامة الصالة ))

ه األخوة يف الدين بسبب تركه للصالة فقط ألنه فيه قبل الصالة وإيتاء الزكاة تبعا للتوبة ؛ فبالتايل ال ننفي عن

  .التوبة اليت هي األصل 

  .طيب يبقى اجلواب مفهوم املخالفة ، فإخوانكم وإال فليسوا بإخوانكم  :الشيخ 

  .هو صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصالة : احلليب 

م املخالفة وهنا احلجة فإن مل يؤتوا الزكاة ، فإن كيف ، طول بالك ، ألنه لآلن مش موضح مراده ، مفهو   :الشيخ 

  .مل يقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم 

  .يف قبل قوله بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة التوبة : احلليب 

  .طيب  :الشيخ 

  .إن مل يتوبوا وتلك األعمال تبع : احلليب 

  .طبعا :  بإخوانكم ؟  احلليب مجيل ، إذا بنقول فإن مل يتوبوا فليسوا  :الشيخ 

   ...طيب فإن مل يتوبوا ومل يصلوا فليسوا  :الشيخ 

  .احلليب  هذا بصري البحث اآلخر يلي تفضلت به يا أستاذنا 

  .هذا يلي حبيد عنه يا أخي  :الشيخ 

  .على رواية فإن مل يتوبوا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا  :السائل 

نعم ، حنن ما نستطيع أن نقول إن املقصود فقط اجلملة األوىل وهي التوبة وإمنا التوبة وإقامة الصالة  أي :الشيخ 

وإيتاء الزكاة هذه اموعة تقف يساوي نفي األخوة ؛ لكن هذه األخوة املنفية هذه هل هي أخوة مطلقة ؟ أي 

ال إيمان ( ون املنفي أخوة الكمال مثل فهم مشركون كما كانوا من قبل أم بقدر ما ينقصون تنقص األخوة فيك



  .، نفي الكمال وليس نفي الصحة )لمن ال أمانة له وال دين لمن ال عهد له 

( إذا يف الفقرة األخرية هذه أجبت عن جانب من السنة وهو قوهلم إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  :السائل 

، إن هذه )بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر العهد الذي ( ، وإن  )بين الرجل والكفر ترك الصالة 

  .طبعا كفر دون كفر ، هذه حلها ابن عباس رضي اهللا عنه  :الشيخ األحاديث ليست على ظاهرها ؟ 

  طيب إذا يف كمان زيادة بيان يف هذا ؟  :السائل 

  .حسبك هذا اآلن ، حسبك هذا اآلن  :الشيخ 

  

ال حظ يف " ة ، قول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه ويقولون أيضا أقوال الصحاب :السائل 

واحلظ النصيب وهو هنا نكرة يف سياق النفي فيكون عاما ال نصيب قليل وال كثري ،  "اإلسالم ملن ترك الصالة 

  هذا قول عمر بن اخلطاب فما اجلواب عليه وهل يصح هذا االستدالل ؟

واب عن هذا وهو موجود يف الرتغيب بس ما أدري إذا كان غري صحيح لست واهللا ما عندي اآلن ج :الشيخ 

  يف صحيح الرتغيب ؟ :السائل مستحضر اآلن 

  .أقول ال ، موجود يف الرتغيب لكن ال أدري إذا كان صحيحا أو ال  :الشيخ 

  .القائم يف ذهين صحته لعله : احلليب 

  صحته ، ذاكرين من رواه ؟  :الشيخ 

 اإلسالم ، قول صحايب نعم بس هذا ال خيرج عن البحث السابق ، اآلن خيطر يف بايل مثل ال حظ يف :الشيخ 

يلي أريد أضيفه على ما سبق أن هذا نكرة تفيد الشمول ، هذا كالم  ...ال إميان شو الفرق ؟ وال دين وال حظ ،

ال (  إذا أخذنا حديث عريب صحيح لكن هذا حينما ال يكون هناك أدلة تضطرنا إىل تقييد هذه الداللة وإال

، وحنو ذلك من العبارات خرجنا مبخرج مذهب اخلوارج لكن حينما يضم إىل مثل )ال يدخل الجنة ( ، و)إيمان 

هذا النص السيما وهو موقوف وليس مبرفوع إذا ضم إليه األحاديث اليت فيها إثبات اإلميان ملن يشهد أن ال إله 

ن اخللود يف النار حينئذ نضطر أن نقول إن هذا االصطالح العلمي الفقهي إال اهللا حممد رسول اهللا وأنه ينجو م

من حيث أن هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول ، هذا إذا نظرنا نظرة خاصة ذا النص ؛ أما إذا نظرنا إىل األدلة 

نا أيضا يف األخرى فحينئذ نقول الحظ كمثل قولنا يف ال إميان وال دين وحنو ذلك أي ال حظ كامال كما قل

  .األخوة 

  يعين ال أخوة كاملة ؟  :السائل 



شيخنا يف املوطأ موطأ حيىي الليثي عن مالك حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن املسور بن :  احلليب 

نعم " خمرمة أخربه أنه دخل على عمر بن اخلطاب من الليلة اليت طعن فيها فأيقظ عمر لصالة الصبح فقال عمر 

  ."يف اإلسالم ملن ترك الصالة وال حظ 

  .كأنه يف البخاري هذا   :الشيخ 

نعم أنا ما أحببت أن أقول إنه يف البخاري ، واهللا وقع يف قليب أنه يف البخاري لكن ما أحببت أن أقول : احلليب 

  .ألنه ما أشار مع أنه من عادته أن يشري فؤاد عبد الباقي لكن ما أشار 

  . صحيح هذا ، نعم  :الشيخ 

مثله يكون اجلواب على قول عبد اهللا بن شقيق كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلواب على  :السائل 

...   

  .كله من الوترية هذه   :الشيخ 

ظل النظر الدقيق أو الصحيح إما من جهة النظر الصحيح فيقال هل يعقل أن رجال يف قلبه حبة من  :السائل 

ة وعناية اهللا ا مث حيافظ على تركها ، هذا شيء ال ميكن وقد تأملت األدلة خردل من إميان يعرف عظمة الصال

اليت استدل ا من يقول إنه ال يكفر فوجدا ال خترج من أقوال األربعة إما أا ال دليل فيها أصال ، أو أا 

و أا عام فتخصص قيدت بوصف ميتنع معه ترك الصالة ، أو أا قيدت حبال يعذر فيها من ترك الصالة ، أ

  .فيها أحاديث كفر تارك الصالة 

  .هذا كالم مبني  :الشيخ 

  .هذا كالم ابن عثيمني  :السائل 

  .ابن عثيمني كويس هذا هو أول من خيالف هذا الكالم  :الشيخ 

  .أول من خيالف هذا الكالم  :السائل 

ن البحث عندهم ليس فيمن مل يصل يف املؤلف هو أول من خيالف ما ألف وما قال يف هذه الفقرة أل :الشيخ  

عمره صالة وإمنا من ترك صالة صالتني ، إىل آخره ، هذا ينطبق عليه احلكم يعين احلنابلة يلي خيتلفون عن 

  أنت الحظت أول عبارته هل يعقل ؟ " ...وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته " اجلمهور ليس قيدهم 

  .أي نعم  :السائل 

  شو هذا ؟ :الشيخ 

هل يعقل أن الرجل يف قلبه حبة من خردل من إميان يعرف عظمة الصالة وعناية اهللا ا مث حيافظ على  :السائل 



  .تركها ، هذا شيء ال ميكن 

  شو معىن حيافظ على تركها حىت الوفاة ؟ أم قبل الوفاة ؟  :الشيخ 

  .الظاهر الكالم أنه ما صلى أبدا  :السائل 

قوهلم يعين لو ما صلى يوما بكامله هل هو مسلم أم كافر ؟ هو عندهم كافر ، آه هذا هو ، ليس هذا  :الشيخ 

لذلك هذه نسميها لغة خطابة لغة شعرية لألخذ بألباب السامعني ، أنا بقول مثل ما هو بقول ال يعقل لكن 

أهل النار  وإن الرجل ليعمل بعمل( : القضية مش قضية معقول أو غري معقول ، القضية كما قال عليه السالم 

،  فإمنا األعمال )حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 

يعين احلقيقة إخواننا هؤالء احلنابلة مش حمررين مذهبهم يف موضوع  "وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته " باخلوامت 

اإلذاعة ما يوضحون املسألة توضيحا يفهمه كل السامعني لكالمهم  تارك الصالة ، كثريا ما مسعتم يتحدثون يف

هل يكفر برتك صالة واحدة أم برتك مخس صلوات يف اليوم و الليلة أم أم إىل آخره ، ما تفهم عنهم هذا املوضوع 

ه صالة إطالقا ، وإذا أرادوا أن يتمسكوا بظواهر األدلة  فمن ترك صالة متعمدا فقد برئت منه ذمة اهللا ورسول

واحدة خترجه من امللة حسب فهمهم هلذه النصوص دون مراعاة النصوص األخرى ؛ وإذا تصورنا أو افرتضنا أم 

وضعوا حدا كأن يقولوا مثال إذا ترك صالة واحدة ال يكفر ؛ لكن إذا ترك مخس صلوات يكفر ؛ نقول هلم ما 

كفر عملي وكفر اعتقادي " ل إال مبذهب ابن عباس الدليل ؟ وال يستطيعوا إىل ذلك سبيال ؛ لذلك القضية ال حت

من ترك صالة واحدة مستحال هلا فهو مرتد عن دينه ؛ لكن من ترك صالة واحدة مؤمنا ا معرتفا بتقصريه مع  "

اهللا تبارك وتعاىل فهو عاص وجمرم وأمره إىل اهللا عزوجل إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ؛ ألن هذا عمل واهللا 

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء  وما أدري ملاذا املشايخ هناك يظلون   عزوجل يقول

أن يقولوا صالة  "وضع النقاط على احلروف " يكررون هذه املسألة على العامل اإلسالمي دون كما يقال اليوم 

ن يف هذا التفصيل وهذا واحدة تكفر ، ال صالة واحدة ال تكفر بل مخس صلوات تكفر ، وحينما يدخلو 

التحديد يتبني ضعف مذهبهم ألنه ال سبيل إىل وضع حتديد ؛ وبالتايل إذا وضعوا حدا سقط الكالم النظري 

  .الذي قرأته علينا آنفا 

ينادي مناد أخرجوا من النار من لم يعمل ( أذكر أنين قلت له ما قولكم يف احلديث الذي يقول   :السائل 

  . من العام املخصوص  ، فقال هذا)خيرا قط 

  .عجيب  :الشيخ 

  .ما يعين دخل العموم يف احلديث أصال  :السائل 



أيوه ، هم يعارضون باألحاديث يلي من فعل كذا فقد كفر ، أحاديث كثرية ؛ هل أيضا هذه  :الشيخ  

  . ذا ذاك الذي جنا جنا باإلميان وليس برتك العمل  ...األحاديث ختصص مل يعمل خريا قط ؟ ال 

ما تفسري  )إذا اغتسل للصالة خمس مرات ال يبقى من درنه شيء ( أستاذي يف احلديث اإلنسان  :السائل 

  هذا احلديث ؟

خمس صلوات فرضهن اهللا على العباد فمن أداها وأحسن أداءها ( أيوه معروف هذا احلديث ،  :الشيخ 

، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من اهللا عهد أن يغفر له 

  ... )وسجودها وخشوعها لم يكن له عند اهللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 

يا شيخ بالنسبة لصالة الصبح يف ناس كثري وأنا منهم كمان بنصلي الفجر بعد الساعة السادسة  :السائل له 

  . ومرات الساعة السابعة 

  .كيف بتصلي الفجر ؟   :الشيخ 

  .الصبح بعد الساعة السادسة ومرات الساعة السابعة كسال  :ل السائ

  ليش ما تصحى لصالة الصبح ؟ ...ـ  )اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ( كسل   :الشيخ 

واهللا عندي أوالد صغار يف البيت جيلسون معي بالليل واهللا ما فيه بعد الصراحة احلق يقال جبلسوا معي  :السائل 

  .وهذا السبب بتأخر يف الليل ساعتني ثالثة 

  .ما فيه سبب ثاين ؟  :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  مىت تنام بعد صالة العشاء ؟   :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  جبوز بسهر على التلفزيون ؟: أبو ليلى 

  .طول بالك ، حنن فتحنا له الطريق  :الشيخ 

  .الساعة عشرة والعاشرة والنصف  :السائل 

  يحة ، هل أفهم من كالمك أن بقية الصلوات تصليها مع مجاعة املسلمني يف املسجد ؟الدين النص :الشيخ 

  .ليس كلها  :السائل 

إذا شو استفدنا ؟ نرتك الصلوات كلها ومنسك صالة العشاء ، هل تصلي مع مجاعة املسلمني يف  :الشيخ 

  املسجد ؟ 



  .ليس دائما  :السائل 

  يشغلوك ؟ليس دائما ملاذا ؟ هل األوالد  :الشيخ 

ال يا سيدي صلي على النيب ، بروح من الدكان مرات بكون على وضوء مبر وبصلي يف املسجد أكرب  :السائل 

  .وضوء وبتعشى  ...األيام يف املغرب بروح على البيت 

  وصوا اجلماعة باالختصار ، أنا ما مين التفاصيل ، مين أعرف ملاذا ال تصلي العشاء يف املسجد ؟  :الشيخ 

  .بكون الواحد مشغول ، التقصري واهللا  :السائل 

  آه ، أنت خلقت من أجل الشغل أم خلقت من أجل العبادة ؟ :الشيخ 

  .  ))وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون ((  :السائل 

آه ، بتعرف وبتحرف ملاذا ؟ لذلك أنا أوصيك بوصية أنت وكل مسلم عليك أنك حترص على أداء  :الشيخ 

  .خلمس كلها ، أوال كل صالة بوقتها ، ثانيا يف املسجد مع مجاعة املسلمني الصلوات ا

  ...هو اختصر العدد أبو فادي ، : السائل آخر 

لسى نصيحيت مل تنته ، قلنا على كل مسلم أن حيافظ على أداء الصلوات اخلمس ، كل صالة يف وقتها  :الشيخ 

ني ، وال جيوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر برتكه ألداء املشروع ، مث كل صالة يف املسجد مع مجاعة املسلم

الصالة يف املسجد بالشغل ألن الشغل يف تلك الساعة ليس فرض عليك ، اهللا عزوجل أعطاك يف النهار اثين 

عشر ساعة أو عشر ساعات قال لك اشتغل فيها الشغل احلالل يلي بتكسب فيها قوت يومك لكن خصص يل 

اعة واحدة يعين ستني دقيقة خلمس صلوات ؛ فال يوجد عذر ألي إنسان أن يقول أنا من هذه الساعات س

انشغلت وما صليت يف املسجد مع اجلماعة ، هذه واحدة ؛ والثانية ما جيوز السهر بعد صالة العشاء ، الزم 

إذا فعلت تصلي العشاء يف املسجد وتروح على البيت ، إذا من عادتك أن تتعشى اتعش وحتط رأسك وتنام ؛ 

هكذا وأنا ضامن لك أن ال تفوتك صالة الفجر وتصلي الساعة السادسة أو السابعة بعد طلوع الشمس ؛ لكن 

مصيبة الناس اليوم أم فتنتهم الدنيا بزخارفها ، خاصة يف العصر احلاضر خاصة املصيبة الكربى يلي دخلت يف 

  بيوت املسلمني أال وهو التلفزيون ،

وم من أشد احملرمات لو كنتم تعلمون ، ويكفيك أنت وغريك يعرف من بيته أن التلفزيون يسهر وجود التلفزيون الي

النعسان ويوقضه ملاذا ؟ ألن فيه شيء مغري وربنا عزوجل خلق اإلنسان يف أحسن صوره وأحسن استعداد عنده 

م الكوين اإلهلي رايح تضطرب استعداد يعمل يف النهار ، عنده استعداد لينام يف الليل فإذا هو أخل ذا التنظي

عليه احلياة ، إذا سهر لنصف الليل هذا معناه خسر نفسه من راحته من نومه ساعات ، هذه الساعات من أين 



سيعوضها ؟ على حساب صالة الفجر ، وعلى حساب الضحوة ؛ ولذلك ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يسحبها نومه ولن يستيقظ إال بنصف الليل وبنصف الليل بكون راح عن النوم قبل صالة العشاء ملاذا ؟ ألنه رايح 

وقت العشاء ، ووقت العشاء ال ميتد كما يتوهم كثري من الناس إىل وقت الفجر ، ال ، وإمنا كما قال عليه السالم  

  . )ووقت صالة العشاء إلى نصف الليل ( 

  الساعة الواحدة ؟  :السائل 

الواحدة وقد تكون الساعة الثانية عشر وقد تكون الساعة احلادية عشر والنصف ال ، قد تكون الساعة  :الشيخ 

، وذلك حسب طول الليل وقصرها ؛ آه ، الشاهد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن النوم قبل صالة 

صالة العشاء العشاء هذا حكم معقول املعىن يف تعبري الفقهاء ؛ ألنه لو سئل سائل ملاذا ؟ اجلواب لكي ال تفوته 

على األقل راحية تفوته صالة العشاء مع مجاعة املسلمني ؛ وحينئذ بكون فاته فريضة ؛ مث قال عليه السالم يف متام 

احلديث إنه ى عن السهر بعد صالة العشاء كمان هذا معقول املعىن ملاذا ؟ ألن السهر بعد صالة العشاء 

الفجر ؛ فلو فرضنا شوف النتيجة كيف ختتلف اآلن ، زيد من بساعد الساهر على عدم االستيقاظ ألداء صالة 

الناس يصلي العشاء يف املسجد ، بروح على البيت بتعشى لقمتني ثالثة وال يثقل من الطعام مث من عادته أنه 

يستيقظ لصالة الفجر ألن هذا رايح يأخذ حضه من راحته ونومه ، ليلة من الليايل كالعادة حط رأسه ونام بعد 

من نسي صالة ( : العشاء وسحبها نومه لطلوع الشمس ، هذا يقال له بساعتها صل لقوله عليه السالم  صالة

، ألن هذا أخذ باألسباب الشرعية من عدم السهر )أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ال كفارة لها إال ذلك 

بها نومه لبعد طلوع الشمس ، بعد صالة العشاء واستعمل كل شيء ووضعه يف مكانه لكن ليلة من الليايل سح

هذا معذور وساعة استيقاظه يصلي وبكون لو صالها كأنه صالها يف وقتها ، هذا زيد من الناس ؛ أما شخص 

آخر ـ كما هو الغالب اليوم على كثري من الناس ـ ما بنام إال مثل ما قال صاحبا آنفا عشرة ونصف وإحدى عشر 

بطبيعة احلال ال يستطيع أن يستيقظ لصالة الفجر ، هذا إذا استيقظ  وكمان قد يسحبها للساعة اثنا عشر هذا

أداء كل : بعد طلوع الشمس راحت عليه الصالة وال بإمكانه أبدا أن يصليها ، وهذا كله ضرورة احملافظة أوال 

ها ، أظن أن نبتعد عن األسباب اليت تصرفنا عن القيام بأداء الصالة يف وقت: صالة بوقتها وباملسجد ؛ وثانيا 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل وضح لك اجلواب اآلن ؟ 

باهللا يا سيدي الشيخ أنت قلت وقت صالة العشاء طبعا أنا ملا بكون عندي عشرة من النفر أو مخس  :السائل 

عشر من األوالد يف الدار وبعد صالة العشاء أحط حايل وأنا ، طيب أنا ما بدي آخذ حقي من احلياة من 

  .، شو بدي أساوي  ...، أحط رأسي وأنام طيب األوالد بناموا الساعة العاشر أو احلادية عشر ؛  زوجيت يعين



أنت ساحمك اهللا أنا ما حكيت أنه ما الزم الزوج يلتفت ألوالده ولزوجته ، نعم نعم أوال األوالد اخلمسة  :الشيخ 

بس الرجل حىت الزوجة ، قاما والدا  أو العشرة أو اخلمسة عشر هل هم منذ نعومة أظفارهم قام والده ، مش

األوالد هؤالء قلوا أو كثروا ، قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسالمية ؟ أنا بقول لك أسفا ال ، ومن هنا تأيت املشكلة ، 

مثال زيد من الناس يلي بده حيافظ على أداء الصالة يف وقتها وبده يصلي بعد العشاء على حسب النظام 

عشاء يف املسجد أخذ أوالده الكبار معه للمسجد ؟ اجلواب ال ، ولذلك جتد املساجد اليوم الشرعي ملا صلى ال

أو الكهول أو يلي قريبني من هذه املرحلة ، أما الشباب أوالد اثنا  ...خاوية على عروشها إال من كبار السن 

ألمناط ؛ لكن مع األسف عشر ثالث عشر أو مخسة عشر بدأنا حنن يف العصر احلاضر اآلن نرى شيئا من هذه ا

نرى هؤالء الشباب يلي اآلن نراهم يف املساجد ومل نكن نراها فيما مضى من الزمان هذا االجتاه يف حضورهم 

املساجد ليس سببهم اآلباء ، أكثر اآلباء ال يهتمون بأبنائهم ، السبب هو البيئة يلي عايشني فيها والصحبة 

املساجد ؛ أما اآلباء فأكثرهم يلي بصلوا ما تموا بأوالدهم ؛ فأنت  الصافحة عم يتأثروا ا وبنشطوا حلضور

بالغت ما شاء اهللا قلت عشرة ومخسة عشر كم ولد بكون بلغ سن التكليف ؟ الزم إذا فتح باب البيت منطلقا 

  إىل املسجد كم ولد الزم يكون ماشي معه ؟

  . أقل شيء مخسة  :السائل 

ك شيء ، فإذا هذا يعطينا شيء مؤسف جدا أنه هذا الوالد يلي عنده هذه ها حنن ال نرى اليوم هي :الشيخ 

الربكة من األوالد هو مقصر منذ بدء الولد األول ؛ لو أنه بدأ برتبية الولد األول وصار مثال حيافظ على الصالة 

ضا فيه وهكذا ابن تسعة ابن عشرة وكل ما نبغ تم بالصالة باملسجد أخوه الثاين يلحق فيه والثالث يلحق أي

يرتاح الوالد ، إذا ما أحسن إنبات البذرة األوىل ، هذا غري موجود اليوم مع األسف ؛ لذلك يضخم املشكلة يلي 

صورا أنت آنفا ؛ أنا ميكن أبعدت شوية عن اجلواب مباشرة لكن أنا مين لفت النظر متاما ، بقول لك هؤالء 

ليهم ؟ كل واحد يستلم فرشته وينام ، ليش ألن أبوهم هيك أمل يتعشوا ؟ تعشوا وخلصوا ، شو املفروض ع

يساوي ؛ وأبوه ملا يريد أن يتمتع حبالله رايح يتمتع حبالله يف غرفته اخلاصة ليس بني أوالده فهو يأوي إىل فراشه 

  .هو وزوجته بعد ما أوى األوالد كلهم إىل فرشهم وسكن البيت وهدأ وبعد ذلك هو يتمتع حبالله 

  .بدها وقت  :السائل 

مهما كان الوقت حنن ال نقول صلينا العشاء ومننا ، ال ، هذا الوقت املهم يكون حمددا ومقننا حنن نتكلم  :الشيخ 

عن الوسائل يلي بتصرفنا عن طاعة اهللا ، وهو التلفزيون ، أما تعال أنت يا ولد صليت ؟ ال ما صليت ؛ أنت 

لكن هذه مهما أخذت من الزمان لن تأخذ أكثر من نصف  توضأت ؟ ال مل أتوضأ ، هذه أمور البد منها ؛



  .ساعة أو ساعة 

  .سيدي ما بناموا بعد ساعتني ثالثة وهم بغرفهم  :السائل 

يا حبييب ما بناموا ملاذا ؟ ألم يف األصل هم غري مربني غري مؤدبني على اإلسالم ، ال تؤاخذين ، أبوه  :الشيخ 

ال يعطيه ، كل اجليل هذا الذي ترونه اجليل الناشئ وأريد أن ألفت نظركم  غري مؤدب أدب اإلسالم وفاقد الشيء

إىل شيء يف فرق يف نوعية ؛ اآلن ميكن تشهدوا مجيعكم فيها ما كانت موجودة قبل عشرين سنة ، صحيح أم ال 

  .؟ 

  .صحيح  :السائل 

الصحيح لسى ما بدأت تؤيت مثارها ؛ طيب لكن لسى الرتبية ما بدأت تؤيت مثارها ، الرتبية على اإلسالم  :الشيخ 

ومن الرتبية ما أشرنا إليه آنفا أنه ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن النوم قبل صالة العشاء وعن احلديث 

بعدها ، هذه تربية إسالمية تعرفوا ميكن ما تعرفوا فكرا وعلما فكيف تعرفوا عمال ما يتعرفوها ، من أين 

ا كان يف علم يف السابق ، اآلن بدء ينتشر شيء من العلم الصحيح بني الناس من العلم اهول بدكم تتعلموا ؟ م

مروا أوالدكم بالصالة وهم ( علما واملهجور عمال ، وهذا ال يستطيع أحد ينكره مع األسف قوله عليه السالم 

ن كم وكم من اآلباء مث كم وكم ،  اآل)أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع 

من األمهات يعتنون بأمر الولد بالصالة ملا يبلغ سن السابعة وبستمروا على هذا األمر ما بني مدة ملدة حلىت الولد 

أيش خيضع هلذا األمر الكرمي ، فإذا ما خضع ثالث سنوات ودخلت حياته يف السنة العاشرة حينئذ يضرب ، وين 

تضرب ولدها ألنه صار عمره عشر سنوات وهو ال يصلي وين هذا ؟ لذلك علينا أن  يف أب اليوم فضال عن أم

  .نعلم وأن نعمل مبا نعلم وإال كان العلم دليال وحجة علينا ؛  

  

  .نعم تفضل  :الشيخ 

كان يف طالب يقدم امتحان وأقيمت الصالة وال يستطيع اخلروج ألنه بقدم االمتحان أفال يعترب هذا   :السائل 

  رعي أم ال ؟ عذر ش

  عذر شرعي لعدم احلضور ؟ :الشيخ 

  .عدم حضور الصالة  :السائل 

هذه مثله مثايل ملا يكون املنهج منحرف عن الشريعة فيا ما ينتمي للعمل ذا املنهج وإال بده يلتزمه  :الشيخ 

إما أن تعترب واقعك وحينئذ خيالف الشريعة ؛ فإذا كان واقعه هكذا فحينئذ نقول إما أن خترج عن هذا املنهج و 



  .ضرورة لك فتصلي إما مجعا وإما كل صالة يف وقتها منفردا 

  يعين هل آمث على ذلك ؟ :السائل 

حسب املنهج ، واملنهج خطأ وما بين على خطأ فهو خطأ ولذلك حنن ال نشجع العمل مبثل هذه  :الشيخ 

  . "قاين اللهم اسق من س" املناهج ، صالة اجلمعة أحيانا بروحوها  أي نعم 

  

، شخص نائم استيقظ بعد طلوع )من نام عن صالة أو نسيها فليصليها حين يذكرها ( حديث   :السائل 

  ...الفجر فنظر يف الساعة وجد صالة الفجر قد ذهبت فقال مبا أن الصالة ذهبت 

  تقصد يعين ذهبت يف املسجد ؟  :الشيخ 

نه قد ذهب وقت الصالة فال مانع لو منت ساعة مثال مث ال يعين خرج وقتها لطلوع الشمس فقال مبا أ :السائل 

استيقظت وصليت الصالة ؛ فهل إذا استيقظ بعد ساعة بكون مصلي أم ذهبت عنه الصالة من الناحية الشرعية 

  وال يصلي ؟

  شو فهمت من احلديث ؟  :الشيخ 

  . ) ...من نام (  :السائل 

  .ال تعيد احلديث أعطيين فهمك من احلديث  :الشيخ 

  .فهمي من احلديث إذا استيقظ جيب أن يصليها  :السائل 

   ...هذا هو إذا عرفت فالزم  :الشيخ 

  .هذا رمضان يا شيخنا  :السائل 

  ...هذا رمضان قبل رمضان  :الشيخ 

  ...أخونا رمضان يظل يسهر معي ، : احلليب 

  ...أستاذ عن مجاعة التبليغ سألك أكثر من مرة  :السائل 

ى ذكر وقت صالة العشاء من الفقهاء من ذكر بأن للعشاء وقتان ، وقت اختيار ووقت اضطرار عل: سائل آخر 

ليس من النوم تفريط إنما التفريط فيمن ينام عن الصالة ـ أو ـ ( ؛ وعلى وقت االضطرار استشهدوا حبديث 

  نصف الليل ؟فحكاية وقت االضطرار هذا نأخذ به أحيانا يعين لبعد   )فيمن يؤخر الصالة عن وقتها 

  قبل أن نقول لك نأخذ به أو ال ، هذا الوقت ثابت شرعا ؟ :الشيخ 

ليس في النوم تفريط إنما التفريط فيمن يؤخر الصالة حتى يؤخر الصالة لوقت ( هذا حديث  :السائل 



  . )الصالة األخرى 

  أي وقت للصالة األخرى بالنسبة للعشاء ؟  :الشيخ 

  .الفجر  :السائل 

  وبالنسبة للفجر ؟ طيب :الشيخ 

  .طلوع الشمس  :السائل 

  ال ، الصالة األخرى ؟ :الشيخ 

  .ما يف وقت صالة أخرى بالنسبة للفجر  :السائل 

  .ال ، فيه الظهر  :الشيخ 

  و العشاء ينتهي بنصف الليل شو الفرق ؟ :الشيخ الفجر ينتهي بطلوع الشمس وهذا معروف طبعا  :السائل 

  . االضطرار أنا حكيت بوقت  :السائل 

، هذا احلديث أخي مل يسق  ...أنت يلي تقصده أا فامهة بس يا ترى أنت فاهم يلي أنا بقصده ؟  :الشيخ 

لبيان أنه كل صالة متتد إىل وقت الصالة األخرى وإمنا سيق لبيان إن اإلنسان إذا نام عن الصالة فال يؤاخذ عنها 

دخل وقت الصالة األخرى ؛ لكن هذا ليس سيق لبيان حتديد إمنا يؤاخذ فيما إذا تعمد إخراج الصالة حىت ي

األوقات للصلوات اخلمس ؛ فإذا كان رجل استيقظ نام عن صالة العشاء إىل ما بعد نصف الليل هنا ما دخل 

وقت الصبح هنا فعال ، فهل معناه له أن يصلي حىت يدخل وقت الفجر ؟ البد هنا من دليل ، والدليل هنا 

حلديث الذي استدلوا به على وقت الضرورة كما تنقل ؛ لكن هذا يرد عليهم أيضا الرجل هنا مفقود إال هذا ا

استيقظ مل يستيقظ لصالة الفجر وسحبها لقبل صالة الظهر فقبل صالة الظهر فهو يصليها ألنه مل يدخل وقت 

نسبة للصلوات احملددة الصالة األخرى ، هذا ال يقول به عامل إطالقا ؛ لذلك حنن نقول وقت الضرورة يصح بال

الوقت األول واآلخر بصورة عامة مثال وقت العصر ووقت الظهر ؛ أما وقت العشاء فأنت تعرف أن الصالة 

ختتلف ، صالة العشاء ختتلف عن كل الصلوات األخرى بأن تأخريها أفضل من تعجيلها ؛ لكن هذا التأخري 

، هذا التوقيت احملدد ذا  ) ...إلى نصف الليل ووقت صالة العشاء ( األفضل هو كما قال عليه السالم 

من أدرك ( وإال عطلنا به أيضا حديث  ...النص الصريح ال جيوز تعطيله مبثل حديث  ليس يف النوم تفريط 

  .، هذا ما جيوز طبعا ، نعم  )صالة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 

  .جزاك اهللا خري   :السائل 

  



  .بالنسبة للرتكة املزكاة  سيدي :السائل 

  بالنسبة ملاذا ؟ :الشيخ 

  .وزعنا املتاع على الورثة  ...الرتكة ، الوالد تويف وكان عنده أموال  :السائل 

  .الرتكة : سائل آخر 

  أي نعم الرتكة ، حيق للوارث أن يزكي الرتكة اليت أخذها قبل مضي عليها عام ؟ :السائل 

  أخذها ؟ يعين يزكي حصته اليت  :الشيخ 

  .نعم اليت أخذها  :السائل 

  .أي نعم هل جيب  :السائل آه ، أنت ملا بتقول حيق أظن أنك تعين هل جيب  :الشيخ 

أن يبلغ النصاب ، و النصاب شرعا : والزكاة ال جتب على أي مال إال بشرطني اثنني ؛ الشرط األول  :الشيخ 

أو تساوي اليوم عشر دنانري ذهبية االجنليزية مثال ، هذه  عشرين دينار ذهب قدميا ، العشرين دينار ذهب يساوي

الدنانري العشرة االجنليزية تساوي اليوم قرابة أربعمائة دينار أردين ، طيب فإذا كان هذا الوارث ورث أربعمائة دينار 

  .جتب الزكاة هذا الشرط األول ؛ وحال عليه احلول وهو الشرط الثاين وجبت الزكاة ؛ فإذا اختل أحد الشرطني مل 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

وإياك لكن هنا شيء وهو لو متسكنا بلفظ السؤال هل حيق له ؟ أنا أجيب حيق له ؛ لكن ليس هذا  :الشيخ 

مقصود ، السائل فلذلك فهمنا من لفظه قصده واللفظ ال يعطي قصده مث رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاين 

وهذا هو  :السائل نصابا أن يعجل باخلري وخيرج باملئة اثنان ونصف أول ما امتلك وهو أنه حيق ملن ورث ماال بلغ 

  .السؤال بعينه 

؛ إذا معناه ال نفرق بني جيب وبني حيق  ...لكن أنا حتفظت قلت له لعلك أنت تعين جيب قال نعم ،  :الشيخ 

.  

  

املبلغ يلي طلع له ليس معه يعين مثال  لو مسحت بالنسبة ألخي األصغر هذا اطلع له من الشركة مبلغ ، :السائل 

  أنا أخذته منه هل جيب أن يزكيه هو ؟

  أنت تزكيه أم هو ؟  :الشيخ 

  .املال معي أنا  :السائل 

  كم املبلغ ؟   :السائل 



  .أنت رضيت على ترقيع جارك لكالمك قال دين أنت مال أخوك دين  :الشيخ 

  .أي نعم  :السائل 

  .آه   أنت داينته ؟  أخوه :الشيخ 

  شفتها ضعيفة ،  :الشيخ 

  .مش أنا داينته بل الوالد يلي داينه  :السائل 

  .يعين املرحوم  :الشيخ 

  .أي نعم  :السائل 

  .كيف صارت هذه صارت   :الشيخ 

  ...صارت مشكلة ثانية ، : احلليب 

على أساس كدين يعين كل واحد وصله نصيبه إال األصغر ما وصله نصيبه ، نصيبه خليته معي أنا  :السائل 

  .عندي 

أنت حاوي حقه معك غصبا عنه   ...أنت نصيب أخوك يلي مسيته أصغر وأنا شايفه من جهة أكرب ،  :الشيخ 

  أم برضاه ؟

  .بإرادته  :السائل 

بإرادته ، جواب سؤالك إذا كان هذا املال الذي هو ألخيك عندك ما مات فيجب عليه أن يطلع زكاته   :الشيخ 

  كل سنة ؛

  إن شاء اهللا ما مات أخوه  طيب جيوز لو مثال مضى عليه أكثر من سنة ؟  : السائل

  كل سنة بدك طلع زكاة املال هذا ، كل سنة  :الشيخ 

  طيب لو مجعتهم وزكيتهم ثالث سنني مع بعض ؟ :السائل 

  . وهل أنت ضامن أن تعيش بعد ثالث سنني ؟ ساحمك اهللا  :الشيخ 

  .اهللا أعلم  :السائل 

ب أن نعلم أنه ال يوجد فرق بني املال مايل يلي عندي وجيب إخراج الزكاة عنه كل سنة ، املال يلي جي :الشيخ 

عندي وبني هذا املال ، فيما لو كان عند غريي من حيث إنه جيب أن أخرج عن هذا املال الزكاة يف كل سنة 

وسارعوا (( ال جيوز ألن اهللا يقول سنتها ما يف فرق سواء كان املال عندي أو كان مايل دين عند غريي ؛ ملاذا 

  . ...، سارعوا إىل مغفرة من ربكم ))إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعددت للمتقين 


